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Stenager Økologi 
– slagtegrise og planteavl med god samvittighed
I mere end 20 år er der blevet drevet økologisk landbrug på 
gården Stenager ved Hovborg i det sydlige Jylland. Foruden 
den økologiske griseproduktion, der er gårdens varemærke, 
er planteavl også en vigtig del af arbejdet på gården og 
strækker sig i dag ud over ca. 380 hektar jord.

Stenager drives af de tre faglærte landmænd Nicolaj, Mads 
og Nicklas, der med hver sit speciale bidrager til gårdens 
daglige drift bestående af full line-griseproduktion, pasning 
af jord og ledelse af de ca. 15 medarbejdere på gården.

Moderne faciliteter og produktion
På Stenager har vi fokus på at være en moderne produktions-
virksomhed, der følger tidens tendenser. Det indebærer bl.a., at 
vi løbende renoverer og investerer i nye løsninger og moderne 
teknologi, der fremmer og forbedrer vores produktion.

Sammen med vores gode samarbejdspartnere, investorer og 
eksterne konsulenter kan vi derfor blive ved med at udvikle 
produktionen på Stenager og bevare den høje kvalitet, vi er kendt 
for.



En grønnere fremtid
Det er en fælles opgave at passe på vores jord, og derfor tager Stenager 
også del i den klimavenlige omstilling, der er nødvendig for en grønnere 
fremtid.

Vi leder konstant efter måder, hvorpå vi kan gøre en forskel. Derfor har 
vi f.eks. indledt et samarbejde med Linko Gas, der er et lokalforankret 
biogasanlæg, som omdanner vores gylle til grøn varme hos forbrugeren.

Samtidig har vi fokus på alle de ting, vi kan gøre internt på gården, og i 
den forbindelse har vi også taget principperne fra FN’s 17 verdensmål til 
os, hvor vi i særlig grad bidrager til mål 2, om at skabe bedre forhold for 
fødevareproduktion, mål 6., om at forbedre vandkvaliteten og sikre en 
ordentlig forvaltning af vandressourcer, og mål 12, om effektiv styring af 
vores fælles naturressourcer.

• støtte dyrevelfærd 
• beskytte natur og grundvand 
• have færre tilsætningsstoffer 
• have mindre antibiotikaforbrug 
   og dermed mindre antibiotika resistens

Du skal vælge 
økologi, fordi 

du vil:  
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Vi avler glade grise

Agriteam Brørup
Ejendomsmæglerfirmaet ApS

H.C. Hansen og
Lise Lotte Lund

Telefon: 75 38 20 00

VI SÆLGER LANDBRUG I ALLE 
STØRRELSER

www.agriteam.dk

Jan’s Traktor- & MaskinserviceJan’s Traktor- & Maskinservice
v/ Jan Beier
Galsthovej 42 • 7200 Grindsted • Tlf.: 23 72 82 98

Tlf.: 7485 5344
info@linkogas.dk
www.linkogas.dk

Hos den økologiske landmand er dyrevelfærden i centrum, 
når der hver dag skal passes både smågrise og søer. 

På Stenager har vores dyr mulighed for at udøve 
deres naturlige adfærd både i deres naturlige miljø og i 
nyrenoverede og moderne stalde, hvilket sikrer de optimale 
vilkår for sunde og glade grise!

Stenagergrisene bliver født på friland. Her går smågrisene sammen 
med søerne, indtil de er otte uger, hvorefter de bliver fravænnet. 
Den sene afvænning giver grisene masser af naturlig næring i 
deres første leveuger, mens de vænner sig til livet på marken og 
overgangen til almindelig foder. Det er med til at styrke deres 
immunforsvar og giver i sidste ende sundere, stærkere og mere 
veludviklede grise.

“Vi putter rigtig meget værdi 
i grisene. Måske gror de ikke 
så stærkt som konventionelle 
grise, men de bliver med garanti 
sundere.”

NICOLAJ PEDERSEN, SØER & SMÅGRISE



De økologiske slagtegrise

På Stenager har vi en lav 
behandlingsprocent, men 
det hænder, at en gris 
bliver syg. Reglerne om 
medicin er meget strikse, 
og derfor bliver alle vores 
dyr tilset og behandlet af 
dyrlæge. For at forebygge 
sygdom i besætningen 
sørger vi for god plads, 
frisk luft og det rigtig 
foder til alle vores grise.

Økologiske 
slagtegrise 

SAGRO og ØkologiRådgivning Danmark sætter et hold af 
økologiske rådgivere omkring dig og din økologiske produktion. 

Vi udvikler, fremtidssikrer og skaber 
økologiske vindervirksomheder

ØRD: 76 60 23 34  |  info@oerd.dk  |  www.oerd.dk       
SAGRO: 70 21 20 40  |  info@sagro.dk  |  www.sagro.dk 

Vil du med på holdet? 

Når grisene er ca. 12 uger, velvoksne og stærke, bliver de flyttet til 
nye arealer, hvor de både kan gå i stald og nyde de store grønne 
arealer. 

Flere gange om dagen fodrer vi de 4000-4500 grise med halm og 
kvalitetsgrovfoder i form af friskt grønt, rodfrugter, ensilage og 
hø af egen avl. Det betyder, at vi har 100 % styr på, hvad vi giver 

vores dyr, og kan garantere en høj kvalitet af slagtegrise. 
Stenager Økogrisene slagtes af selskabet Friland, der er et 
datterselskab under Danish Crown.
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”På Stenager har vi et ønske om at være en del af 
fremtidens landbrug, og derfor holder vi os løbende 
opdateret på nyeste teknologi og moderne udstyr og 
produktionsredskaber. Vi deltager desuden i kurser 
og seminarer for at lære og blive klogere, ligesom vi 
deltager i forsøg med henblik på at styrke det økolo-
giske landbrug.”

NICKLAS KOUSGAARD JØRGENSEN, PLANTEAVL



Planteavl og markdrift
siden 2001

Fra jord til bord

Selv om Stenager i særdeleshed er kendt for sine økogrise, har vi også en 
stor planteavlsproduktion med ca. 380 hektar jord, hvor vi bl.a. dyrker korn 
som rug, havre, hvede og byg, protein i form af lupiner, ærter, hestebønner 
og kløvergræs og ensilage som majs og sletmarker.

Korn og protein er en stor del af den foderblanding, vi giver vores dyr, og 
denne produktion er derfor helt essentiel for vores øvrige driftsområder. 
Samtidig giver det os mulighed for at kontrollere, hvad vi giver vores dyr, for i 
sidste ende er rene kvalitetsafgrøder lig med bedre kød.

Sammen med Biorefine har vi indgået en aftale om produktion af græsprotein 
og et nyt afskallingsanlæg til at afskalle havre. Dette skal bidrage til større 
selvforsyning af protein til Stenagers griseproduktion.

Den cirkulære tankegang er en vigtig del for økologiske landmænd, og 
dermed også på Stenager. Vi arbejder inden for hele værdikæden, og målet er 
at være 100 % selvforsynede, hvor vi kan fede grisene op udelukkende med 
egen foder og anvende deres gylle som gødning til næste sæsons afgrøder, 
for på den måde at køre fuld cirkel.
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Stenager Økologi

Det er ikke kun grisene, der har godt af frisk luft og store vidder.
Kom tæt på de økologiske grise, når de danske griseproducenter hvert 
år afholder Sofari – en oplevelse for hele familien.

Scan koden, og læs mere om, hvordan du kan komme ud og få jord under 
gummistøvlerne.

Stenager Økologi
Hovborgvej 69
6682 Hovborg

Ring til os, hvis du er interesseret i at vide mere om Stenager eller 
vil komme på besøg og få en rundvisning. Du kan også følge med på 
facebook her: www.facebook.com/Okogris

Nicolaj Pedersen, søer & smågrise:   20 14 47 51
Mads Thinggaard Kristensen, slagtegrise:  61 75 46 13
Nicklas Kousgaard Jørgensen, planteavl:  22 23 64 89

Tag på Sofari og oplev det økologiske griseliv www.sofari.dk
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Vognmanden med de mange specialer
Industrivej 3 · 6752 Glejbjerg · 7519 8444

kontor@holm-jensen.dk
www.holm-jensen.dk

Vittrup Multiværksted
v/ Peter Juhl · Østerlundvej 2 · 6650 Brøup

Tlf.: 20 15 34 38
info@vittrupmulti.dk

Tlf.: 40 27 81 97 · bjarne@vittrupmaskinstation.dk


